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ΘΕΜΑ:

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ:
ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
ΩΡΑ 10.00
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
«Γ. & Χ. ΚΡΑΣΣΑ»
ΤΖ. ΚΕΝΝΕΝΤΥ 115Β (μετά το κολλέγιο ΑΝΑΤΟΛΙΑ),
ΠΥΛΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μία από τις σοβαρές πτυχές της πολύπλευρης κρίσης που διέρχεται η ελληνική
κοινωνία αφορά την Παιδεία και το Εκπαιδευτικό μας σύστημα. Τα προβλήματα της
Παιδείας, τις τελευταίες δεκαετίες, πιθανότατα συνέβαλαν στη δημιουργία μιας κρίσης του
αξιακού μας συστήματος, η οποία με τη σειρά της οδήγησε σε κρίση της Πολιτικής, με
κορύφωση τελικά, την Οικονομική κρίση που, εδώ και 7 χρόνια, έχει αποδιοργανώσει την
χώρα και την κοινωνία μας, ανατρέποντας ή απειλώντας βασικά κεκτημένα του αστικού μας
πολιτισμού.
Τα προβλήματα στην ελληνική Εκπαίδευση είναι πολλά και διαχρονικά, αλλά η
αποτελεσματική αντιμετώπισή τους μπορεί να συμβάλει, σημαντικά, σε βάθος χρόνου βέβαια,
στην υπέρβαση της κρίσης μέσα από την αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
της χώρας μας που αποτελεί ένα από τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα στον ευρωπαϊκό και
διεθνή ανταγωνισμό.
Η Ημερίδα που διοργανώνει η ΕΕΚΠΠ δεν φιλοδοξεί, βεβαίως, να αναλύσει διεξοδικά
τα πολλά ανοιχτά θέματα που αφορούν την Παιδεία σήμερα, αλλά στοχεύει να αναδείξει σε
αδρές γραμμές τις σοβαρότερες δυσλειτουργίες και παθογένειες του εκπαιδευτικού μας
συστήματος και της παρεχόμενης παιδείας και στις τρεις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.
Ταυτόχρονα, επιδιώκει να προτείνει κάποιες θεμελιώδεις βελτιωτικές αλλαγές, που θα
συμβάλουν στην ουσιαστικοποίηση, στον αληθή εκσυγχρονισμό και στη γενίκευση της
παροχής γνώσης και παιδείας στον ελληνικό λαό, με στόχο οι σημερινοί μαθητές να γίνουν
αύριο ολοκληρωμένες προσωπικότητες που θα βοηθήσουν το κοινωνικό σύνολο να ξεπεράσει
τα εγγενή του προβλήματα.
Επιδιώκουμε:

1) Να αφουγκραστούμε τις απαιτήσεις των απλών πολιτών από το εκπαιδευτικό μας
σύστημα.
2) Να αντιδιαστείλουμε τη γενική παιδεία από την επαγγελματική γνώση, με δεδομένο
ότι και οι δύο είναι απαραίτητες.
3) Να διερευνήσουμε τις αναγκαίες βελτιωτικές νομοθετικές παρεμβάσεις για ένα
λειτουργικό σύστημα Παιδείας και τις υπάρχουσες ελλείψεις στις υποδομές και στο
εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό, δίνοντας έμφαση στη διαρκή
αξιολόγηση και επιμόρφωσή του.
4) Να αναδείξουμε τα ζητήματα υποχρηματοδότησης της Εκπαίδευσης.
5) Να φωτίσουμε θέματα όπως η ιδιωτική και η μη κρατική τριτοβάθμια εκπαίδευση,
αλλά και το σοβαρότατο φαινόμενο της μαζικής εξόδου πτυχιούχων μας στο
εξωτερικό.
6) Να διερευνήσουμε τη σχέση της Πολιτικής με την Παιδεία (τα φαινόμενα
κομματισμού), καθώς και τις καταχρήσεις ή τα φαινόμενα ανομίας που ενδημούν
στην Ανώτατη Παιδεία.
7) Να αναζητήσουμε, τέλος, το βέλτιστο περιεχόμενο της παιδείας μας σε συσχέτιση
με τον ελληνικό πολιτισμό και την εθνική μας ταυτότητα και παράδοση, αλλά και
την οικουμενική διάσταση της γνώσης στην σύγχρονη διεθνοποιημένη
πραγματικότητα.
Καλούνται λοιπόν οι έμπειροι Εισηγητές να τοποθετηθούν στα παραπάνω αλλά και σε
άλλα ζητήματα της δικής τους επιλογής, με στόχο τη διαμόρφωση ορισμένων θεμελιωδών
διαπιστώσεων και προτάσεων προς την Πολιτεία και την κοινωνία, τις οποίες στη συνέχεια θα
δημοσιοποιήσει η Ε.Ε.Κ.Π.Π., εκπληρώνοντας έτσι τον καταστατικό σκοπό της ίδρυσης και
λειτουργίας της.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την Διοικούσα Επιτροπή
της Ε.Ε.Κ.Π.Π.
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Δρ. Βενιαμίν Καρακωστάνογλου
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10.00-10.30:

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΣΕ ΚΡΙΣΗ: ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
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Προσέλευση, Χαιρετισμοί επισήμων

10.30 – 10.35: Χαιρετισμός Προέδρου Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου «Γ. & Χ. ΚΡΑΣΣΑ»
Γεράσιμου Κρασσά,
Αμ. Καθηγητή Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αντιπροέδρου Δ.Ε. της Ε.Ε.Κ.Π.Π.
10.35-10.45: Χαιρετισμός -Εισαγωγή Προέδρου Δ.Ε. της ΕΕΚΠΠ
Βενιαμίν Καρακωστάνογλου,
Μόνιμου Λέκτορα Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., εκλεγμένου μέλους του Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ/Α.Π.Θ. και της Δ.Ε. της
ΠΟΣΔΕΠ, πρ. Αντιδημάρχου Θεσ/νίκης
1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Προεδρείο:
Γ.Ε. Κρασσάς – Β. Καρακωστάνογλου
10.45–11.00:

Επισημάνσεις για τη Παιδεία από έναν μέσο
πολίτη
Ιωάννης Ζούκας,

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Προεδρείο: Γ.Ε. Κρασσάς – Β. Καρακωστάνογλου
12.30-13.00:

Αντιστράτηγος ε.α., Επίτιμος Διοικητής
Γ΄ Σώματος Στρατού
11.00-11.20:

Τα διδακτικά εγχειρίδια της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης

Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής
Σχολής ΕΚΠΑ
13.00-13.20:

Δημήτριος Νατσιός,
Διδάσκαλος – Θεολόγος
11.20-11.40:

Επισημάνσεις προβλημάτων στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και προτάσεις
για θεραπεία
Αναστασία Βακαλούδη

Τα ζητούμενα της ελληνικής Εκπαίδευσης
Κων/νος Μπίκος

13.20-13.40

Διάλειμμα

Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και οι
αντίπαλοί του!
Ηλίας Κουσκουβέλης
Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και
πρώην Πρύτανης ΠΑΜΑΚ

13.40-14.00:

Καθηγητής και τ. ΠρόεδροςΦιλοσοφίας και
Παιδαγωγικής Α.Π.Θ.
12.00-12.30

Περί της εγχώριας Ανωτάτης
Παιδείας: μύθοι και πραγματισμοί
Αναστάσιος Μάνθος
Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής και
πρώην Πρύτανης Α.Π.Θ.

Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων, Διδάκτωρ
Βυζαντινής Ιστορίας και Διδάκτωρ Διδακτικής
Παιδαγωγικής – Τεχνολογιών Πληροφορίας και
Επικοινωνίας
11.40-12.00:

Τα πλεονεκτήματα από την ίδρυση
ιδιωτικών
Πανεπιστημίων
Δημήτριος Λινός

14.00-14.30

Σκέψεις για την Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση
Γεώργιος Δέλλιος
Καθηγητής και Κοσμήτορας Νομικής
Σχολής Α.Π.Θ.
Συζήτηση με το κοινό –
Συμπεράσματα

